Most Precious Blood Parish
Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa

445 White Horse Pike – West Collingswood, NJ 08107
Phone: (856) 854-0364 – Fax: (856) 869-5129
*Parish Facebook Page: Facebook.com/mpbparish2
*Website: www.mpbparish.org - *Email: mpbparish@yahoo.com

The Most Holy Trinity Sunday

Lễ Chúa B a N gôi (June 12, 2022)

Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit;
to God who is, who was, and who is to come.
Vinh D anh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần
N hư đã Có Trước B ây Giờ và Hằng Có và Đ ời Đ ời Chẳng Cùng. Amen

Rev. Joseph An Nguyen, Pastor
Rev. Raymond Son Tran, C.S.F., Parochial Vicar
Rev. Mr. Kim Nguyen, Retired
Rectory Office Hours:
Monday-Friday: 9AM-12PM & 1PM-5PM

SCHEDULE OF SERVICES
Saturday Morning: 8:30AM (Vietnamese)
Saturday Vigil: 5:00PM (English)
Sunday: 7:30AM (Vietnamese),
9:00AM (English) & 10:30AM (Vietnamese)
Holy Day: Vigil: 7:00PM (Bilingual),
Day: 8:30AM (English), 7:00PM (Vietnamese)
Monday-Friday: 8:30AM (English)
Monday - Friday: 6:00PM (Vietnamese)
Baptism - 12:00PM Every Sundays (English)
Please contact the rectory to schedule a date.
Rửa Tội - 12:00PM Mỗi Chúa Nhật (tiếng
Việt). Xin liên lạc Giáo Xứ một tháng trước khi
rửa tội.
Reconciliation - Saturday: 4:15-4:45PM and
Sunday: 8:30-8:50AM or by appointment.
Giải Tội - Chiều thứ bảy từ 4:15-4:45PM Sáng Chúa Nhật: Từ 8:30AM-8:50AM và từ
10:00AM-10:20AM hoặc có thể làm hẹn.
Marriage - The Diocese asks that we take at
least a year to prepare for this special
Sacrament. Please contact one of your priests
for further information.
Hôn Phối - Theo luật Giáo Phận, những ai dự
định cử hành lễ hôn phối tại nhà thờ, phải đến
thảo luận với Cha Xứ ít nhất là một năm trước
khi quyết định ngày cưới.

Mrs. Tuyen Nguyen, C.R.E
Mr. Việt Lê, Vietnamese School
Ms. Van Vu, Bookkeeper
Parish Volunteer Secretary:
Nancy Nguyen & Alysa Do

PARISH MEMBERSHIP:
New parishioners are asked to register at the
Rectory as soon as possible. Being registered in the
Parish is most helpful should you need a letter of
eligibility to be a sponsor or God-parent or for a
letter of reference. Please notify the rectory office if
you leave the Parish or change address.
EUCHARISTIC ADORATION:
HOLY HOUR is every First Friday of every month
9:00AM-10:00AM in English.

Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và Chầu
Thánh Thể: Mỗi Thứ Sáu hàng tuần bằng tiếng
Việt từ 5:30PM-6:00PM.
KNIGHTS OF COLUMBUS COUNCIL #5113:
For membership or questions, please contact
Ray Czarkowski (856) 869-3333 or Vinh Ha.
VIETNAMESE LANGUAGE CLASS:
Classes are held from 10:00AM to 12:00PM every
Saturday during the school year. Trường Viêt Ngữ
cho các lớp từ 10:00AM-12:00PM Thứ Bảy hàng
tuần (trừ mùa hè).
RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM:
Grades 1 - 8 from 10:15AM to 11:30AM every
Sunday from September to May. All Religious
Education classes are in the parish school.

Anointing of the Sick - In case of serious illness
please contact one of the priests who will
administer the Sacrament. Please call the Rectory
to have a loved one placed on the Sick List.
Xức Dầu Bệnh Nhân - Trong trường hợp nguy

RITE OF CHISTIAN INITIATION OF ADULT:
For those seeking to become Catholic or to receive
sacraments they may have missed as children,
please contact Fr. Joseph or Fr. Raymond at the
parish office for more information. Những ai muốn
tham dự Khóa Giáo Lý Dự Tòng để gia nhập đạo
Công Giáo, hoặc lãnh nhận các bí tích khác, xin vui
lòng liên lạc với cha xứ Giuse hoặc cha Raymond
Sơn để biết thêm chi tiết.

tử, xin gọi cho Giáo Xứ bất cứ lúc nào. Ngày Chúa
Nhật hoặc ngày thường, các Thừa Tác Viên Thánh
Thể sẽ đến trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân
hoặc người già yếu.

CONSIDERING MAKING A WILL? Kindly
remember your parish of Most Precious Blood,
Collingswood, NJ. Xin nhớ đến Giáo Xứ trong “di
chúc” của qúy vị.

THE MOST HOLY TRINITY SUNDAY – Lễ Chúa Ba Ngôi
Ý Lễ Xin TrongTuần
Saturday: Vigil Mass of Most Holy Trinity, June 11th
Lễ Vọng Chúa Ba Ngôi
5:00PM (English) –Fr. George Illikkak, CMI
Rose Havens (Req. by George & Mary O’Brien)
The Most Holy Trinity, June 12 - Lễ Chúa Ba Ngôi
7:30AM (Viet) –Cha Raymond Sơn Trần, CSF
LH Maria Mađalêna Ánh Nguyệt (GĐ Tình-Ánh xin)
Lễ Giỗ LH Phêrô (GĐ Minh-Duyên xin)
Cha Cố Giuse Nguyễn Dụ (GĐ Trần Hữu Dõng xin)
• Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria (GĐ Ngân Vũ xin)
• Xin ơn chữa lành cho cháu Austin (Gia đình xin)
9:00AM (English) –Fr. George Illikkak, CMI
Rose Havens (Req. by Alice & Eddie Hughes)
• Mass of Thanksgiving to Jesus & Mary (Thi Trần xin)
10:30AM (Viet) -Cha Raymond Sơn Trần, CSF
LH Gregoriô Nguyễn Văn Thẳng (GĐ Danh-Như xin)
Các LH Giuse, Đaminh, Maria (GĐ Tĩnh-Vui xin)
LH Maria Cao Thị Liên (GĐ Hương-Hải xin)
LH Anphongsô Nguyễn Hữu Bài (Gia đình xin)
LH Giuse Vũ Xuân Minh (Cúc Nguyễn xin)
• Tạ Ơn Ba Đấng (GĐ Phùng Xuân Lãnh xin)
th

Monday, June 13th- Thứ Hai - St. Anthony of Padua
8:30AM (English) -Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
Rose Havens (Req. by Altar Rosary Society & Women of the Parish)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
• Xin cho gia đình bình an (GĐ Tình-Ánh xin)
Tuesday, June 14th - Thứ Ba
8:30AM (English) –Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
Maria Del Carmen (Req. by Olando Perez)
6:00PM(Viet) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
Giỗ LH Phêrô (GĐ Thắng-Thuận xin)

SUNDAY MINISTRY SCHEDULE
Phận Vụ Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật
THE MOST HOLY TRINITY SUNDAY

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
*Saturday, June 11th, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. George Illikkak, CMI
-Lector & Prayer: Han Nguyen
-E. M.’s: Fred T., Mary Ann W.
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 12 tháng 6, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Huyền Đinh
-TTVTT: Bằng Ng., Liên Ng., Duyên Ng. và Thuận Ng.
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, June 12th, 2022 – 9:00AM (English)
-Presider: -Fr. George Illikkak, CMI
-Lector & Prayer: C.J.K.
-E. M.’s: Michael P., Thi T., Thiện Lê
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: James Nguyễn & Vy Đỗ
*Chúa Nhật, 12 tháng 6 – 10:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
-Bài Đọc và LNGD: Xuân Vũ
-TTVTT: Thầy Lợi, Hùng Nguyễn, Tuấn Vũ, Huy Trần
-Giúp Lễ: Tài Vũ & Livia Vũ
-Thánh Nhạc: Ca Đoàn Têrêsa
-------------------------------------THE MOST HOLY BODY & BLOOD OF CHRIST

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa

Friday, June 17th – Thứ Sáu
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyen
Rose Havens (Fr. Joseph Nguyen)
6:00PM (Tiếng Viet) -Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
• Xin ơn chữa lành (Một gia đình xin)

*Saturday, June 18th, 2022 - 5:00PM - Vigil (English)
-Presider: -Fr. Raymond Son Tran, CSF
-Lector & Prayer: Carol C.
-E. M.’s: Eileen F. & Fred T.
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: Alexander Truong & Isabella Truong
*Chúa Nhật, 19th tháng 6, 2022 - 7:30AM (Tiếng Việt)
-Chủ Tế: -Cha Giuse Nguyễn Phú An
-Bài Đọc và LNGD: Ngọc Anh Nguyễn
-TTVTT: Tình Nguyện
-Thánh Nhạc: Nhóm Tình Nguyện.
-Giúp Lễ: Kiệt Vũ & Isabella Truong
*Sunday, June 19th, 2022 – 10:00AM (Bilingual)
-Presider: -Fr. Joseph Nguyen & Fr. Raymond Tran, CSF
-Lector & Prayer: C.J.K. & Nhàn Vũ
-E. M.’s: Thầy Lợi, Hùng Ng., Thảo Ng., Hương Đỗ
-Music:
Youth Volunteers
-Altar Servers: Long Ngo, Joseph Ng., Anna/Lily Tran

Saturday, June 18th – Thứ Bảy kính Đức Mẹ
8:30AM (Việt) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ (GĐ ÔB Thược-MỹAn xin)
1:00PM (Wedding Mass) -Cha Giuse Nguyễn Phú An
Phi & Vince Thongkaseth

*All Eucharistic Ministers, Lectors, Students of Confirmation
Class and First Communion are invited to participate in the
procession of the Blessed Sacrament beginning at 9AM.
*Xin mời tất cả các Thừa Tác Viên Thánh Thể và Đọc Sách
Thánh, các em giúp lễ, lớp Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu đi
rước kiệu Thánh Thể lúc 9:00AM.

Wednesday, June 15th - Thứ Tư
8:30AM (English) -Fr. Joseph An Nguyen
LH Joseph Minh (Req. by Family)
6:00PM (Viet) –Cha Raymond Trần Thái Sơn, CSF
Cầu cho các linh hồn (Bà Đức xin)
Thursday, June 16th – Thứ Năm
8:30AM (English) –Fr. Raymond Sơn Trần, CSF
Alphonso Nguyen (Req. by Family)
6:00PM (Viet) –Cha Giuse Nguyễn Phú An
Lễ Giỗ LH Phêrô (GĐ Duyên Anh xin)

TODAY’S READINGS
First Reading — Before anything
was created, the wisdom of God
was brought forth (Proverbs 8:2231).
Psalm — O Lord, our God, how
wonderful your name in all the
earth! (Psalm 8).
Second Reading — God’s love has been poured out
into our hearts through the Holy Spirit that has been
given to us (Romans 5:1-5).
Gospel — Everything that the Father has is mine; the
Spirit will take from what is mine and declare it to you
(John 16:12-15).
The English translation of the Psalm Responses from the Lectionary for Mass © 1969,
1981, 1997, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights
reserved.

REMEMBER OUR SICK
Xin Cầu Nguyện cho các Bệnh Nhân
Liên Kim Nguyễn
Carol McConaghy
Bà Nguyễn Thái
Dennis Gormley
Cao Hoài Nam
Christine Sanford
Duy Vũ
Frances Pommer
Bà Trần Thị Ly
Gerald Dankel
Tina Lê
John Scanlon
Loan Lê
Nelson Robinson
Ông Nguyễn V. Long
Josephine Conway
Bà Phạm Thị Trừ
Loretta Wnuk
Vũ Thị Gương
Margaret Way
Bà Nguyễn Thị Phi
Margarita Hernandez
Lorraine Desrocher
Ông Trần Văn Lan
Vincent Patrone
William Loges
Cô Tuyến Nguyễn
Glenn Noble
Ông Giang Nguyễn
Anna Braceland
Bà Nhường Nguyễn
Bà Vũ Thị Gái
Bà Cụ Hà Thị Kỷ

EUCHARISTIC PROCESSION
The U.S. Catholic Church’s three-year eucharistic
revival is an effort to remind, reteach, and reinvigorate
faith in the Eucharist, says Father Robert Hughes,
Vicar General and Moderator of the Curia for the
Diocese. The National Eucharistic Revival begins
June 19, the feast of Corpus Christi, and culminates
with the National Eucharistic Congress in 2024.
Along the way, there will be diocesan, regional, and
parish events to increase Catholics’ understanding of
the Real Presence in the Eucharist. This year’s theme
is “My flesh for the life of the world”
The Diocese of Camden will begin its Eucharistic
Revival on June 18th with a candlelight procession
with the Blessed Sacrament on the Atlantic City
Boardwalk at 8PM at the Boardwalk and Tennessee
Avenue.

My Brothers and Sisters in Christ,
Today we celebrate the solemnity of
the Holy Trinity, the feast of the Triune
God manifested in three persons: the
Father, the Son, and the Holy Spirit. The
feast of the Most Holy Trinity is the
principal mystery of the Catholic faith that one does
not fully understand. This does not mean that we are
unable to express anything at all concerning this
reality; on the contrary, we are able, thanks to what
Jesus told us in Scriptures, to describe this mystery a
little and to grasp it through comparisons and images.
I would like to ask you to please take a little bit of
extra time this week to reflect upon the Holy Trinity.
Take any event in your life, be it related to your faith,
your marriage, your employment, your graduation, or
even the birth of a child, and ask yourself the
following question. "How was the love of God
manifested in this event through the Holy Trinity?"
"What was the role of the Heavenly Father?" "What
was the role of Jesus?" "What was the role of the Holy
Spirit?" And when you come to perceive the individual
roles of each Person of the Holy Trinity, take a
moment to thank God for His priceless involvement in
this event of your life.
Next week is the Sunday of the Most Holy Body &
Blood of Christ, also known as Corpus Christi. As we
prepare for our 11th annual parish feast day
celebration, I invite everyone to join us in this special
event at 9:00AM (Eucharistic Procession) and
10:00AM (Bilingual Mass). Though we are a diverse
parish, this day brings everyone together as one
Catholic community under God. Let us give special
thanks and praise to God for this wonderful gift of
God’s continuing presence in our midst.
Fr. Joseph

Bishop Sullivan will lead parishioners in a ¾ mile
procession to Kennedy Plaza. Along the way, there
will be 2 stops – each an opportunity for Eucharist
Adoration as well as short liturgies that reinforce
belief in the Eucharist. At Kennedy Plaza, Bishop
Sullivan will lead benediction and provide an
exhortation on the words of Jesus in the Gospel of
John. In the event of rain, all will gather at Saint
Nicholas of Tolentine Church, Parish of Saint Monica,
on Pacific Avenue at Tennessee Avenue.
Anyone interested in registering, can do so by using
this link: https://www.surveymonkey.com/r/CHJKC
RD. Registration will close on Wednesday, June 15th
at 12 Noon so that final instructions may be sent.

PARISH FEAST DAY
Our parish will hold a
Eucharistic Procession and
Mass to celebrate our
parish’s Feast Day on
Sunday, June 19th, Corpus
Christi. The schedule is as follows:
-6:00PM-7:30PM: Saturday evening June 18 –
Eucharistic Adoration in church. All are invited.
-7:30AM: Regular morning Mass in Vietnamese.
-9:00AM: Procession of the Blessed Sacrament
around the outside of the church (if it rains, it will
be processed inside the church).
-9:40AM: 15 minutes of Eucharistic Adoration in
church.
-10:00AM: Bilingual concelebration Mass.
*All Eucharistic Ministers, Lectors, Choirs, small
groups, and students of the Confirmation & First
Holy Communion classes, are asked to join the
procession.
**There will be NO ENGLISH MASS at 9:00AM
and NO VIETNAMESE MASS at 10:30AM on
this day.
The Parish Feast celebration has become our
tradition to celebrate on the Most Body & Blood of
Christ Sunday. This is the day of the merger
between Transfiguration and Immaculate Heart of
Mary. All are invited to celebrate this joyous event!
***There will be food and entertainment service
provided inside of the Merciful Hall following mass.

The Carmelites of Mary Immaculate (CMI) is a
religious congregation founded in India, in 1831 by
Blessed Kuriakose Elias Chavara. It is the largest
indigenous religious congregation in Asia, having
more than 2,000 ordained priests, 800 scholastics,
and 500 aspirants in various different seminaries.
Missionary work is the main apostolate of the
CMI Congregation. Our CMI missionary priests are
working in 32 different countries such as India,
Africa, Madagascar, and North & South America. The
CMI Congregation have dedicated missionaries that
sacrifice their lives for evangelization works like
preaching the word of God, running educational
institutions, and provide social work projects for the
poor and the oppressed.
Our Kenyan Mission began in 1981 with the
creation of the CMI St. Thomas Region in East Africa.

GOSPEL: Jn 16:12-15
A reading from the Holy Gospel according to John,
Jesus said to his disciples: "I have much more to
tell you, but you cannot bear it now. But when he
comes, the Spirit of truth, he will guide you to all
truth. He will not speak on his own, but he will speak
what he hears, and will declare to you the things that
are coming. He will glorify me, because he will take
from what is mine and declare it to you. Everything
that the Father has is mine; for this reason, I told you
that he will take from what is mine and declare it to
you."
The Gospel of the Lord.
***************
PHÚC ÂM: Ga 16: 12-15
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
"Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây
giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân
lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì
Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì
thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những
việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì
Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho
các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì
thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà
loan truyền cho các con".
Tin mừng của Chúa.

This is the 40th Year of Service, of the CMI Fathers
from Devamatha Province, Trichur, and India.
Due to the Pandemic of COVID-19, there has been
a lack of personals, scarcity of finance, and many
language and cultural challenges, However, our
committed pastors are working hard in the Vineyard
of the Lord.
It is our priority to promote vocations for our
congregation, especially in East Africa, and for the
Universal Church. The CMI Congregation is a
growing community which can perform wonderful
work in Our Lord’s Vineyard. Your support will
definitely help the works of our missionaries and
training of the Kenyan seminarians so that we may
continue our works of charity and evangelization in
this country.
With immense thanks and assurances of our
continued prayers.
Your brother in Jesus, Mary and Joseph,
Rev. George Illikkal, CMI

Tâm Tình Cha X ứ!

Kính thưa qúy ông bà, anh chị em trong
tình yêu Chúa Ba Ngôi,
Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo
Hội long trọng cử hành thánh lễ Chúa
Ba Ngôi. Mầu Nhiệm Chúa Chúa Ba Ngôi là một
trong những mầu nhiệm chúng ta không thể hiểu
đầy đủ được bằng sự suy luận của con người. Điều
này không có nghĩa là chúng ta không thể diễn tả
bất cứ điều gì liên quan đến Chúa Ba Ngôi. Ngược
lại, chúng ta có thể, nhờ những gì Chúa Giêsu đã
mặc khải cho chúng ta trong Kinh Thánh, để mô tả
bí ẩn này một chút và nắm bắt nó thông qua các so
sánh và hình ảnh.
Tôi mong muốn ông bà anh chị em vui lòng
dành thêm một chút thời gian của qúy vị trong tuần
này để suy ngẫm về Chúa Ba Ngôi. Lấy bất kỳ sự
kiện nào trong cuộc sống của ông bà anh chị em, có
thể là liên quan đến đức tin, hôn nhân, việc làm, tốt
nghiệp, hoặc thậm chí là sự chào đời của một đứa
trẻ và tự hỏi mình câu hỏi sau đây:
-Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện như thế
nào trong những sự kiện thông qua Chúa Ba Ngôi?
-Vai trò của Chúa Cha là gì?
-Vai trò của Chúa Giêsu là gì?
-Vai trò của Chúa Thánh Thần là gì?" Và khi
ông bà anh chị em ý thức được vai trò “cá vị”của
từng Ngôi trong Thiên Chúa. Hãy dành một chút
thời gian để cảm ơn Thiên Chúa vì sự hiện diện vô
cùng quan trọng của Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời
chúng ta.
Tuần tới 19 tháng 6 là Chúa Nhật Kính Mình
Máu Thánh Chúa Kitô, còn được gọi là “Corpus
Christi”, bổn mạng giáo xứ chúng ta. Đây là lần
thứ 11, kể từ khi 2 giáo xứ Chúa Biến Hình và Trái
Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ được sát nhập năm 2011.
Chúng tôi xin kính mời tất cả mọi người đến tham
gia sự kiện đặc biệt này. Mặc dù chúng ta là một
giáo xứ đa dạng, dịp này sẽ mang mọi người lại gần
với nhau hơn như một cộng đồng Công giáo dưới
sự che chở của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hãy
đặc biệt cảm tạ và ca ngợi sự hiện diện của Thiên
Chúa Ngôi trong cuộc đời chúng ta.
CHƯƠNG TRÌNH LỄ BỔN
MẠNG GIÁO XỨ
Giáo xứ sẽ tổ chức thánh lễ và tiệc
mừng bổn mạng giáo xứ vào Chúa
Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Kitô, ngày 19 tháng 6. Chương trình như sau:
-6:00PM-7:30PM: Tối thứ bảy 18 tháng 6 – Giáo
xứ Chầu Thánh Thể.

-7:30AM: Thánh lễ sáng bình thường.
-9:00AM: Kiệu Thánh Thể chung quanh bên ngoài
nhà thờ (nếu mưa sẽ kiệu bên trong nhà thờ).
-9:40AM: Chầu Thánh Thể 15 phút (bên trong nhà
thờ).
-10:00AM: Thánh lễ đồng tế song ngữ.
*Xin mời tất cả qúy Thừa tác Viên Thánh Thể, Đọc
Sác Thánh, các hội đoàn thể, các em 2 lớp Thêm
Sức và Rước Lễ, cùng đi rước kiệu.
*Sau thánh lễ có tiệc mừng và chương trình văn
nghệ với ban nhạc Hoàng Long và Ca sĩ Trọng
Khoa (Quán Quân Bolero Star) bên trong Hội
Trường Lòng Thương Xót. Kính mời mọi người
tham dụ.
THIÊN CHÚA “ĐI RA”
“Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã
nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo
cho anh em.” (Ga 16,15)
Suy niệm: Nói Thiên Chúa “đi ra” nghe có vẻ
nghịch lý, bởi vì không có gì ở ngoài Chúa, và Ngài
cũng không cần thêm gì khác để phải “đi ra”. Đối
với Thiên Chúa là Đấng toàn năng thì “mọi sự Cha
có” không chỉ là tất cả mọi sự hiện hữu trên thế
gian này mà còn là chính Ngài là nguồn mạch mọi
sự hiện hữu. Và “mọi sự Cha có” đó cũng là của
Chúa Con, Ngôi Hai Thiên Chúa. Trong khung cảnh
rất thân mật của bữa Tiệc Ly, Thầy Giê-su bộc lộ
mầu nhiệm thâm sâu đó của Chúa Ba Ngôi; và vì
yêu thương nhân loại tha thiết, Thầy Giê-su tỏ ra
cho chúng ta biết rằng ai “yêu mến và tuân giữ lời
Ngài” thì Chúa Cha và Ngài sẽ “đi ra” để “đến và ở
lại nơi người ấy” (x. Ga 14,23), để nhờ Thiên Chúa
“đi ra”, chúng ta được “đi vào” và ở lại trong Ba
Ngôi Thiên Chúa. Bởi vì khi ta “yêu mến và tuân
giữ” Lời Chúa, Thánh Thần sẽ đem “mọi sự của
Chúa Cha” là chính Đức Giê-su mà ban tặng cho
chúng ta.
Mời Bạn: Ba Ngôi Thiên Chúa là khuôn mẫu của
tình yêu hiệp thông. Nhờ bí tích Thánh tẩy “nhân
danh Cha và Con và Thánh Thần”, chúng ta được
nhận làm nghĩa tử trong “Gia đình Ba Ngôi”. Bạn
được mời gọi trở nên tấm gương phản chiếu Tình
yêu Hiệp thông đó bằng đời sống bác ái, hiến thân
phục vụ.
Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm Chúa Giê-su để luôn
yêu thương như Chúa yêu để ở lại trong tình yêu
của Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch Tình
Yêu, xin giúp con biết họa lại chân dung Chúa Ba
Ngôi bằng đời sống yêu thương tự hiến và quảng
đại vị tha. Amen.

NƯỚC MỸ CÓ BỊ HỘI TAM ĐIỂM
LÀM Ô NHIỄM KHÔNG?
Mọi người đều biết là tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ
đã được khởi công trong một cử hành Tam Điểm
bởi George Washington, tổng thống đầu tiên của
chúng ta. Ngày nay người ta có thể nhìn thấy phiến
đá trong tòa nhà Quốc Hội kỷ niệm sự kiện này. Nó
có nội dung: “Khánh thành theo các nghi thức Tam
Điểm ngày 17 tháng 9 năm 1932 trong Lễ đặt Viên
đá đầu tiên bởi George Washington.”
Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trước đây là nơi đặt
Tòa án Tối cao, hiện nằm bên kia đường. Nhiều nhà
lãnh đạo dân sự quan trọng nhất của Hoa Kỳ đã
từng là tự do, bao gồm mười bốn tổng thống Hoa
Kỳ và năm Chánh án Tòa án Tối cao.
Đối với những cá nhân có tiền sử gia đình theo
giáo phái Tam Điểm, nhóm của chúng tôi đã hơi
ngạc nhiên về mức độ các vấn đề tâm linh mà họ
gặp phải. Những cá nhân này thường có một lịch sử
các thế hệ lặp lại các rối loạn chức năng tương tự.
Đối với một số người, đó là sự hiện diện của một
tinh thần liên quan đến cái chết. Những gia đình này
có thể có một thế hệ bất thường các tiền sử tự tử,
giết người, chết sớm, sẩy thai hoặc phá thai.
Kinh nghiệm của những người trừ tà là các cá
nhân có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lịch sử gia
đình dính líu đến giáo phái Tam Điểm. Nhưng còn
quốc gia thì sao? Sự lãnh đạo của đất nước chúng ta
đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tổ chức này, là tổ
chức đã bị lên án bởi ít nhất tám vị Giáo hoàng. Gần
đây nhất là năm 1983, Tòa thánh đã nói rằng các
nguyên tắc của các tổ chức Tam Điểm “không thể
dung hòa” với các giáo lý của Giáo hội và người
Công Giáo bị cấm gia nhập Tam Điểm. Có thể nào
chúng ta, với tư cách là một quốc gia, bị vấy bẩn
bởi một lịch sử như vậy? Kể từ khi phán quyết Roe
chống Wade được ra đời vào năm 1973, đã có hàng
triệu ca phá thai.
Đáp lại tài liệu của Tòa án Tối cao bị rò rỉ có khả
năng lật ngược Roe chống Wade, một số người đã
và đang ủng hộ “mùa hè thịnh nộ” và những người
khác đang tấn công vào Giáo Hội Công Giáo. Từ
quan điểm của một nhà trừ tà, những thái độ này gợi
nhớ đến ma quỷ.
Trên
trang
web
của
chúng
tôi,
www.catholicexorcism.org, có những lời cầu
nguyện dành cho các cá nhân muốn phá bỏ những
lời nguyền của Tam Điểm. Hiện có một video về
việc phá bỏ những lời nguyền của Tam Điểm trên
trang web của chúng tôi, bao gồm cả một linh mục
diễn ra lời cầu nguyện ở cuối video. Nhưng một
quốc gia thì sao? Tôi định cầu nguyện những lời
cầu nguyện này để loại bỏ những lời nguyền rủa

trên đất nước của chúng ta. Có lẽ các linh mục khác
cũng sẽ làm như vậy.
Trước tất cả những gì đang diễn ra, phản ứng của
chúng ta phải hoàn toàn mang tính chất Kitô. Để
đáp lại cơn thịnh nộ, chúng ta đề cao hòa bình. Để
đáp lại sự bắt bớ, chúng ta tha thứ. Để đối phó với
cái chết, chúng ta cổ vũ tình yêu, sự hòa giải và sự
hiệp nhất, vốn là các yếu tố cấu thành nền văn hóa
sự sống.

THẮP NẾN VÀ
KIỆU THÁNH THỂ
Sự “Hồi Sinh Thánh Thể” kéo dài ba năm
của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ là một nỗ lực để
nhắc nhở, tái hòa nhập và tiếp thêm niềm tin vào
Thánh Thể. Cha Robert Hughes, Tổng đại diện
Giáo phận Camden nói. “Sự hồi sinh Thánh Thể
Quốc gia bắt đầu vào ngày Chúa Nhật, 19 tháng
6, lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, và lên đến đỉnh
điểm với Đại hội Thánh Thể Quốc gia vào năm
2024. Trong thời gian này, sẽ có các sự kiện giáo
phận, khu vực và giáo xứ để tăng sự hiểu biết của
người Công Giáo về sự hiện diện thật của Chúa
Giêsu trong Thánh Thể. Chủ đề năm nay là "Máu
Thịt của Chúa nuôi sống thế gian".
Giáo phận Camden sẽ bắt đầu sự “Hồi Sinh
Thánh Thể” vào tối thứ bảy, 18 tháng 6 với một
cuộc rước nến và kiệu Thánh Thể trên lối đi bộ
của thành phố Atlantic lúc 8 giờ tối tại Boardwalk
và Đại lộ Tennessee. Đức Giám Mục Sullivan sẽ
dẫn đầu các giáo dân trong một đám rước dài 3/4
dặm đến Kennedy Plaza. Trên đường đi, sẽ có 2
điểm dừng - mỗi điểm dừng là cơ hội để thờ lạy
Thánh Thể cũng như các phần phụng vụ ngắn để
củng cố niềm tin vào Thánh Thể. Tại Kennedy
Plaza, Đức Giám mục Sullivan sẽ chủ sự phép
lành Thánh Thể và đưa ra vài lời khuyên nhủ về
những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng của
Gioan. Trong trường hợp mưa, tất cả sẽ tập trung
tại Nhà thờ Thánh Nicholas Tolentine/Giáo xứ
Thánh Monica, góc đường Pacific và Tennessee.
Bất cứ ai quan tâm đến việc “Hồi Sinh Thánh
Thể” xin ghi danh tại đường link này:
https://www.surveymonkey.com/r/CHJKCRD.
Việc ghi danh tham dự sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ
trưa thứ Tư, ngày 15 tháng 6. Những ai ghi danh
tham dự sẽ được hướng dẫn thêm chi tiết.

Nha Sĩ Trần

Xuân An, D.M.D.

540 Fresno Dr. Magnolia, NJ 08049
Tel. (856)784-2858

-TÄy tr¡ng ræng, ræng thÜa làm khít låi, trám
ræng bÎ mÈ, trÎ tûy ræng và nÜ§u ræng, lÃy gân
máu, làm ræng giä.
-NhÆn bäo hi‹m và credit cards.
-Giá Ç¥c biŒt cho ngÜ©i không có bäo hi‹m.
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Væn Phòng LuÆt SÜ - Attorney
Matthew F. Alivernini
Chuyên lo m†i dÎch vø vŠ
pháp lš và di trú. Có thông
dÎch viên ti‰ng ViŒt giúp Ç«.
1201 Coles Ln. Cinnaminson, NJ 08077
Văn phòng (856)829-8010 - Hằng (856)745-6982
Matthew (856)296-0518 mfalivernini@verizon.net

Nhà Quàn-Funeral Homes
Vietnamese Restaurant
ñÀy Çû các món æn ViŒt Nam
Mª cºa 7 ngày (Open 7 days): 10AM - 10PM
5201 Route 38 West - Pennsauken, NJ 08109
Tel: (856) 324-0838

Wins HVAC
130 E. Black Horse Pike #308
Audubon, NJ 08106
(856) 432-6862 hoặc 6863
www.Pho-Asia.com

Heating &
Air Conditioning
Please Call:
Xin liên lạc: (215) 760-3029

Enrico T. Caruso, Jr., Executive Director
NJ Lic.No. 3216 / PA Lic.No. FD-013656-E
PENNSAUKEN
6600 Browning Rd.
(856) 665-0150

CAMDEN
3425 River Rd.
(856) 963-5355

Công Ty Mua Bán Nhà Cºa
Và Tài Tr® ñÎa Óc

Julie Nhung Đinh
Cell: (856) 952-4615
Bus. (856) 665-1234
Fax: (856) 910-9780

NHÀTHUỐC TÂY LAN
*GIAO THUỐC ĐẾN TẬN NHÀ
*CÓ GIÁ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHỮNG
BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ BẢO HIỂM THUỐC
PHONE: 856-662-2700 * FAX: 856-662-8100
5521 Westfield Ave. * Pennsauken, NJ 08110

1

Pennsauken Auto Body
*Bảo hiểm chuyên về: xe, nhà,
nhân thọ, thương mại.
* Hãng bảo hiểm lớn, tận tâm, uy
Sean Vũ tín, giá cả phải chăng.
Điện Thoại: (856) 795-0069
512 Haddonfield Rd. Ste. 5., Cherry Hill, NJ 08002

Điện Thoại: (609) 895-8450

2681 Main St., Lawrenceville, NJ 08648

*Liên lạc bảo hiểm để mướn xe
*Sửa/sơn xe và mua/bán xe cũ
*Kéo xe miễn phí
*Tận tâm, Uy tín
*Giá cả phải chăng
220 N. 38th St., Camden, NJ 08105
Anthony Tùng Ngô
Điện Thoại: (856) 906-8333

VĂN PHÒNG KHAI THUẾ

NguyÍn tØ thiŒn, CFE, CPA, PC

www.taxCPA4u.com

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT – CERTIFIED FRAUD EXAMINER

Penn Monuments
CHUYÊN LÀM MỘ BIA

* Caters to local community
and surrounding areas
* Quality stones
* Competitive prices
* Phục vụ cộng đồng người Việt
* Mộ bia chất lượng cao
* Bảo đảm giá rẻ hơn mọi nơi
Xin liên lạc: Brian Creitz
5451 Rt. 38 – Pennsauken, NJ 08109
Office: (800) 966-6863
Cell: (609) 685-2134

